L’HOSTILTAT DE LA DRETA
L’oposició no a digerit encara, la seva pèrdua de l’alcaldia després que el passat 13 de juny es constituís el nou
Govern Martinenc d’Esquerres. Davant la demagògia, mentides i manipulacions del grup de l’oposició de CiU
cap a l’actual equip de govern i contra l’AMCUP, davant els pamflets populistes publicats i de nul·la credibilitat
amb l’únic objectiu d’intoxicar i mal informar a les veïnes, amb intervencions per part del portaveu de CiU en
sessions plenàries plenes de faltes de respecte, d’afirmacions i acusacions sense fonament ni proves, davant de
denúncies ridícules del cap de l’oposició a militants de l’AMCUP, davant tot això i més, nosaltres seguim i
animem a tota la població a participar de Jornades Participatives i Informatives que des de l’AMCUP i també des
de el Govern Martinenc d’Esquerres s’han dut a terme i es seguiran realitzant, per tal de que la informació sigui
real, certa i rigorosa.
Des de l’assemblea local de l’Alternativa Martinenca volem destacar i felicitar-nos per l’exercici democràtic
demostrat en la passada Assemblea Nacional Extraordinària de la CUP-CC del passat 28 de desembre a
Sabadell. El resultat es sabut, un empat de 1515 vots a favor com en contra. El resultat final havia de definirse en un sentit o un altre i per tant la decisió final havia de sortir del Consell Polític(CP) de la CUP + el Grup
d’Acció Parlamentaria (GAP) de la CUP, prèvia consulta i posicionament de les assemblees locals i
posteriorment de les assemblees territorials. El posicionament final de l’Assemblea Local de Sant Martí Sarroca
de l’Alternativa Martinenca CUP mitjançant la seva militància va posicionar-se amb una amplia majoria en el NO
a la proposta d’acord presentada per Junts Pel Sí i amb el NO a la investidura de MAS però que exigia a
l’organització seguir negociant amb JxS per tal d’assolir un acord. I quan tothom, també la CUP-CC, donava per
fet que hi hauria noves eleccions, les dues parts, JxS i la CUP-CC, arriben a un acord. NI Mas ni Març. La
CUP-CC amb aquest acord, compleix amb la decisió de: primer: el resultat sorgit de l’Assemblea Nacional
Extraordinària de Sabadell del 27 de desembre que va acabar amb empat i s’emplaçava als negociadors de la
CUP-CC a seguir negociant per tal d’assolir l’acord . I segon: de les Assemblees Locals i de les Territorials en
els seus espais de debat per finalment traslladar-ho al Consell Polític i del Grup d’Acció Parlamentaria del passat
3 de gener.
El president en funcions Artur Mas ha fet un pas al costat i ha acceptat la seva part de responsabilitat en les
dificultats dels darrers mesos, nosaltres també el fem en els mateixos termes. Des de CUP-CC volem aclarir que
les dues dimissions són un gest cap a Junts pel Sí davant de les dificultats d'aquests darrers mesos. Però en
cap cas, es posa en dubte la tasca i l'esforç realitzat per les 10 membres del Grup Parlamentari. La CUP-CC ha
decidit que tan els companys Julià de Jòdar i Josep Manel Busqueta seran les dues persones que seguiran
treballant amb les mateixes responsabilitats polítiques i organitzatives dins del grup parlamentari i en el si de
l'organització, però sense les actes de parlamentaris. La CUP-CC insisteix que segueix tenint un grup
parlamentari de 10 parlamentaris amb veu pròpia. Pel que fa a les dues diputades que participaran dels espais
de deliberació de Junts pel Sí, volem remarcar que cap de les deu diputades abandonarà el grup parlamentari
de la CUP per passar-se a la llista de JxS, sinó que ho faran per millorar la coordinació i garantir el compliment
dels acords, full de ruta per a la independència, procés constituent i pla de xoc. Per tant, la CUP-Crida
Constituent insisteix que segueix tenint un grup parlamentari de 10 parlamentaris amb veu pròpia.
“Avui investirem un President, i és evident, que ni aquest president i el conseqüent govern no són ni el president
ni el govern de la CUP. Són el president i el govern de la llista guanyadora del 27S, la llista de JxSi. Avui, per
tant, investim un President que conformarà un govern, i que la CUP-CC els donem els vots, en un gest de
confiança perquè posin en marxa la construcció de la República. Però no més. Per això seran 8 vots a favor.
Dues abstencions. És el reflex de la confiança i també, de la necessària diferència.
La CUP hi serà si hi ha partida. I la partida porta tres noms; independència, procés constituent i rescat social.
La CUP no pensa deixar de representar ni el seu programa ni els seus votants, ni la seva base. Ho farà amb la
responsabilitat necessària per permetre que la República avanci, però no a qualsevol preu, ni molt menys
desapareixent.

Nosaltres, la gent de la CUP-CC:
Fem nostra la declaració del 9 de novembre.
Feu vostre el nostre motor amb la mà estesa cap a la independència. Anem lents perquè anem lluny. Lluny
també perquè nosaltres seguim anant als Països Catalans.
Feu vostre el puny tancat contra la injustícia i les desigualtat.
Feu vostre la mirada d’esperança compromesa.
I mentrestant, us donem el millor que tenim:
La paraula, l’herència, la memòria, la perseverança i sobretot, el món nou als nostres cors.”
(Anna Gabriel Sabaté. Diputada de la CUP-CC al Parlament de Catalunya)
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